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๑. ความหมาย
“วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ระเบียบ แบบแผน
และข้อปฏิบัติ
“วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของตน
ความหมายของวินัยข้าราชการอาจแยกพิจารณาออกได้เป็น ๒ กรณี
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนความประพฤติที่
ทางราชการกาหนดให้ข้าราชการยึดถือและปฏิบัติ
(๒) ลั กษณะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร เป็นการ
ควบคุมตนเองให้มีพฤติกรรม ที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผน ที่ทางราชการได้
กาหนดไว้
ดังนั้น วินัย จึงหมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนความ
ประพฤติที่ทางราชการกาหนดไว้เป็นข้อกาหนดความประพฤติข้าราชการ และผู้บังคับบัญชาให้ประพฤติดีงาม
ละเว้นจากความประพฤติที่ไม่ชอบ เพื่อให้ข้าราชการยึดถือ และปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมพฤติกรรมของ
ข้าราชการในองค์กร หรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ รวมทั้งการควบคุมและส่งเสริม
ให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติอันดีงาม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิ
และหน้าที่ของกันและกัน รวมทั้งการเคารพต่อองค์กร
การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางวินัยตามที่กฎหมาย
บัญญัติอย่ างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ปูองกัน ไม่ฝุาฝื น หรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทาความผิ ด
ผู้บังคับบัญชาต้องดาเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรัก ษาวินัยที่ดีนั้น นอกจาก
ตัวข้าราชการเองที่จะต้องเรียนรู้ สานึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยด้วย
๒. ความจาเป็น จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย
วินั ย เป็ น สิ่ งจ าเป็น แก่สั งคมมนุษย์ และเป็นของคู่กัน คือที่ใดเป็นสั งคมมนุษย์ที่นั่นต้องมี
ระเบียบวินัย วินัยจะนาคนไปสู่ความเจริญ คนที่จะก้าวไปสู่ความดีความเจริญจะต้องมีวินัยกากับเสมอ คือ
ต้องเว้นข้อห้ามบางอย่าง และทาตามคาสั่งบางประการ จึงจะไปถึงเปูาหมายได้
ในมิติของส่วนราชการหากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีวินัยดีพอ หย่อนประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด
ขาดประสิทธิผล จะทาให้งานไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ราชการเสียหาย ประชาชนไม่ศรัทธา
นอกจากวินั ย จะมี ความจ าเป็นต่อราชการโดยส่ ว นรวมแล้ ว วินัยยังมี ความจาเป็นต่อตั ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตัวข้าราชการเองโดยตรงอีกด้วย เพราะจะเป็นเครื่องนาให้ไปในทางที่ดี ส่งเสริมและ
สร้ างสรรค์ ให้ เจ้ าหน้ า ที่ของรั ฐ หรื อตัว ข้าราชการ ตั้งใจปฏิบัติห น้าที่ อย่างมีความรับผิ ดชอบ และได้ผ ลดี
มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เป็นความดี ความชอบ และความเจริญก้าวหน้าในทางราชการไปได้ตามลาดับ
จุดมุ่งหมายสาคัญของวินัย คือเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของทางราชการ
อันได้แก่ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ เพื่อความเจริญของประเทศ เพื่อความมั่นคงของชาติ

3
และเพื่อความผาสุกของประชาชน ขอบเขตวินัยจึงจากัดอยู่ในกรอบของความมุ่งหมายดังกล่าว การกระทาใด
ของข้าราชการซึ่งไม่มีผ ลกระทบต่อประโยชน์ของทางราชการ การกระทานั้นจะไม่อยู่ในข่ายที่ถือว่าเป็น
ความผิดทางวินั ย แต่ถ้าการกระทาใดทาให้ เสี ยประโยชน์ต่อทางราชการ หรือส่ งผลกระทบต่อ ความสงบ
เรียบร้อย และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของทางราชการ การกระทานั้นถือว่าเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งจะ
ได้รับการพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี
๓. แนวทางการสร้างวินัยและการรักษาวินัย
จะต้องดาเนินการ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ ส่งเสริม ปูองกัน และปราบปราม
การส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย ได้แก่ การกระทาที่จูงใจให้ข้าราชการมีวินัยเป็น
วิธีการรักษาวินัยแบบเสริมสร้างให้ข้าราชการมีความรู้สานึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่ทางราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์
ของทางราชการ ไม่ประพฤติชั่ว ไม่ทุจริตต่อหน้าที่หรือ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ และทาให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม รวมไปถึงการจัดสวัสดิการ การบริ การอื่น ๆ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี เป็นต้น
การป้องกัน ไม่ให้ข้าราชการกระทาผิดวินัย ได้แก่ การกระทาที่กาจัดเหตุที่ทาให้
ข้า ราชการกระทาผิ ด วินั ย โดยจะต้อ งให้ ข้า ราชการมี ความรู้เ กี่ ยวกับ ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ
โดยครบถ้วนแจ่มแจ้งและทั่วถึง คุ้มครองข้าราชการให้พ้นจากสิ่งที่จะชักนาให้กระทาผิดวินัย และหาทางให้
ข้าราชการได้ระบายความรู้สึกที่กดดัน ความต้องการหรือความคับข้องใจต่าง ๆ โดยไม่ต้องกระทาผิดวินัย
การปราบปรามข้าราชการที่กระทาผิดวินัย เป็นมาตรการสุดท้ายอันเป็นมาตรการที่
จะใช้บังคับแก่ข้าราชการที่กระทาผิดวินัย เพื่อเป็นการเยียวยาแก้ไขเท่าที่จะทาได้ เมื่อข้าราชการได้กระทาการ
ฝุาฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบแผน หรือธรรมเนียมของทางราชการที่กาหนดไว้ จะต้อง
ได้ รั บ โทษทางวิ นั ย ในผลของการกระท าผิ ด วิ นัย นั้ น ๆ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของข้ า ราชการที่ ก ระทาผิ ด จะต้ อ ง
ดาเนินการทางวินัย เพื่อพิจารณาความผิดและกาหนดโทษทางวินัย
๔. ความเป็นมาของวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในอดีตบุ คคลซึ่งได้รั บการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลั ย เรียกว่า
“ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ” อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ มีคณะกรรมการกลางด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย เรีย กโดยย่อว่า “ก.ม.” ทาหน้าที่ ออกกฎ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่า ง ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง
กับการบริหารงานบุคคล อันเป็นการกาหนดมาตรฐานในแต่ละเรื่องเพื่อให้สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ถือเป็นแนวปฏิบัติสาหรับเรื่องนั้น ๆ แต่พระราชบัญญัติบัญญัติว่าด้วยการจัดระเบีย บข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย รวมทั้งการดาเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ ส าหรับ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย ไว้โดยเฉพาะคงมีการบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้โดยให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ประกาศ และหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย
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การรักษาวินัย และการดาเนิน การทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๑๘ และหรือ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามลาดับ
มาบังคับใช้โดยอนุโลม ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจในบริบท และอัตลักษณ์ของข้าราชการแต่
ละประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งมิติของ ชื่อตาแหน่ง ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ บทบาท
และภาระหน้าที่ของตัวข้าราชการเอง และขององค์กร หรือหน่วยงาน ทาให้ไม่อาจนาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กฎ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมไปถึงกรณีเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และ
การดาเนิน การทางวินัย การอุท ธรณ์ และการร้อ งทุก ข์ ที่เ ป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือแกนกลาง หรือ
เป็นบรรทัดฐานในเรื่องนั้น ๆ เพื่อบังคับใช้แก่ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความเป็นธรรม
จนกระทั่งเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น กรณีการปฏิรูประบบราชการ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
เงื่อนไขของกองทุนกู้ยื มเงิน ระหว่างประเทศจนนาไปสู่ การตรากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรื อนแต่ล ะประเภทเป็ น การเฉพาะ (กล่ าวเฉพาะกรณีข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย)
พระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ จึง ถูก ยกเลิก ไป และมีก ารตรา
บทบัญญัติว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณ์เพื่อให้การ
บริห ารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความเสมอภาค เป็นเอกเทศ และ
สอดคล้องกับภารกิจ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีคณะกรรมการกลาง
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.อ.” ทาหน้าที่ใน
การออกกฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ถือเป็นแนวทางในการออกระเบียบ ข้อบังคับ
สาหรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย จึงมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย ตามความในหมวด ๕ และการดาเนินการทางวินัย ตามความใน
หมวด ๖ รวมทั้งการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามความในหมวด ๘ แต่อย่างไรก็ตามเฉพาะข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติ แห่งกฎหมายฉบับนี้ แม้ในความเป็นจริงแล้ว
บุ คลากรในมหาวิทยาลั ย หรื อสถานศึกษาระดับอุด มศึกษาของรัฐ จะมีบุค ลากรประเภทอื่นๆ ด้ ว ยก็ตาม
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑ ได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวได้มีการรับรองสถานภาพและบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกระบวนการบริหารงานบุคคล
ของบุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาของรัฐหรือมหาวิทยาลัย อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า “พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา”
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๕. วินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีบุคลากรหลายประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษา หรือพนั กงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ตาแหน่งประเภทผู้ บริหาร
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ และลู กจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนี้
๑. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้าง และเงินประจาตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยงบรายได้ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ลูกจ้างประจาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗
๕. ลูกจ้างงบรายได้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของลูกจ้างงบรายได้ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖. ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการจ้าง
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังกล่าวมาข้างต้น หากได้พิจารณาระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงแต่ละประเภทแล้ว พบว่าระเบียบ ข้อบังคับนั้น ๆ ได้กาหนด ให้วินัย
การรัก ษาวินัย และการดาเนิน การทางวินัย ของบุค ลากรประเภทนั้น ๆ เป็นไปตามบทบัญญั ติเรื่องวินัย
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม เว้นแต่ กรณีของลูก จ้างประจาที่
กาหนดให้วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ที่กาหนดไว้ต ามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยลูก จ้างประจาของส่ว นราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
และกรณีการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบุคลากร แต่ ซึ่ง
กาหนดไว้สาหรับการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นการเฉพาะละประเภทได้กาหนดไว้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์
กล่าวโดยสรุป วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงในปั จ จุ บั น จะต้ อ งพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
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ตามพระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศ กฎ ข้อบังคับ ก.พ.อ. ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และระเบียบ หรื อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบุคลากรประเภทนั้น ๆ รวมทั้งระเบียบ
หรือข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ตราออกใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ในขั้นตอนกระบวนการ
วินัย การรักษาวินัย และในการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยเฉพาะ ประกอบกัน
ซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้
๕.๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามความในหมวด ๕ มาตรา ๓๗
ถึงมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
อันได้แก่
มาตรา ๓๗ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด”
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๓๗
บทบัญญัติมาตรานี้ กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่หลักอีกอย่าง
นอกจากหน้าที่ในตาแหน่งที่ตนครอง คือ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ โดยไม่ฝุาฝืนข้อห้าม และต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของวินัย และจรรยาบรรณ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
มาตรา ๓๘ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ”
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๓๘
บทบัญญัติมาตรานี้ ต้องการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข การกระทาใด ๆ ที่ถือ ว่า
มีพ ฤติก รรมไม่เ หมาะสมต่อ การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข
เป็น ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เว้นแต่ การกระทานั้นเป็นการกระทาที่ถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน นโยบายของทางราชการ
หรือมติคณะรัฐมนตรี จนเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงถือว่าการกระทานั้น เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ตัว อย่ าง พฤติการณ์แห่งการกระทา ที่ถือว่าเป็นความผิ ดวินัยไม่ร้ายแรง ตามบทบัญญัติ
มาตรานี้ เช่น
- พูดชักจูง ให้ผู้อื่นฝักใฝุในการปกครองระบอบอื่น
- ยุยงส่งเสริมไม่ให้บุคคลอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๙ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
ห้า มมิใ ห้อ าศัย หรือ ยอมให้ผู้อื่น อาศัย อานาจหน้า ที่ร าชการของตนไม่ว่า จะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
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การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
คาว่า “หน้าที่ราชการ” หมายความรวมถึง กรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง หรือการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทาหน้าที่อื่นนอกจากหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง และในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ข้าราชการผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการ
หรือไม่ก็ได้ ถ้าในเรื่องนั้นไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น ไม่จาเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทางานปกติ อาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการก็ได้
การพิจารณาว่าข้าราชการผู้ใด มีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ พิจารณาได้ ดังนี้
๑. มีก ฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ ประกาศ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งนั้น ๆ
กาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ หรือไม่
๒. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง กล่าวคือ ข้าราชการผู้ใด ดารงตาแหน่งใด ก็จะมี
หน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของตาแหน่งนั้น ๆ
๓. คาสั่ง หรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา แม้จะไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศ หรือมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง กาหนดให้ข้าราชการตาแหน่งใดมีห น้าที่อย่างไรไว้ก็ตาม
แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาได้สั่งหรือมอบหมายภายใต้กรอบอานาจของผู้บังคับบัญชาให้ข้าราชการผู้ใด ปฏิบัติราชการ
เรื่องใด หรือภารกิจใด เรื่องนั้นหรือภารกิจนั้น ๆ ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับทราบคาสั่ง หรือได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ การสั่งและการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอื่น ผู้บังคับบัญชาอาจทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมอบหมายด้วยวาจา หรือโดยพฤตินัยอย่างอื่นก็ได้
๔. พฤตินัย กล่าวคือ หากข้าราชการผู้ใด ได้สมัครใจเข้าผูกพันตนเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ก็ย่อมเป็นพฤตินัยได้ว่าข้าราชการผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
คาว่า “ซื่อสัตย์” หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
คาว่า “สุจริต” หมายถึง การปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายในทางที่ชอบตามธรรมนอง
คลองธรรม
คาว่า “เที่ยงธรรม” หมายถึง การได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน หากข้อเท็จจริง
หรือสาระสาคัญอย่างเดียวกัน
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ข้อสังเกต ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
การพิจารณาว่า ผู้ใดได้กระทาความผิดวินัยตามมาตรานี้หรือไม่ ต้องพิจารณาในเบื้องต้น
ให้ได้ความเสียก่อนว่า บุคลากรผู้นั้น มีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาต่อไปว่า บุคลากร
ผู้นั้นได้อาศัยอานาจหน้าที่นั้น หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่นั้น หาประโยชน์ ให้แก่ตนหรือผู้อื่นหรือไม่
และการอาศัยอานาจหน้าที่ราชการนั้น ไม่จาเป็นจะต้องทาโดยตรง เพียงแต่เป็นการยอมให้ผู้อื่นทาหรือแม้แต่
ยอมให้ ผู้ อื่ น อาศั ย ประโยชน์ จ ากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการโดยทางอ้ อ ม ก็ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย
ตามมาตรานี้แล้ว
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
การที่จะพิจารณาว่า การกระทาอย่างไร จึงจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ต้องเข้า
องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ และ
๒. เมื่อมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแล้ว แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น โดยมิชอบ หรือ
๓. เมื่อมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแล้ว กลับละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการนั้น
โดยมิชอบ และ
๔. โดยมีเจตนาทุจริต อันเป็นเจตนาพิเศษ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น
คาว่า “การปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายถึง ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้ว หรือได้มี
การกระทาตามหน้าที่ไปแล้ว
คาว่า “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” หมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแต่ได้ละเว้น
หรืองดเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น
คาว่า “โดยมิชอบ” หมายถึง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา นโยบายของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
คาว่า “ผู้อื่น” หมายถึง ใครก็ได้ ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ของข้าราชการผู้กระทาการนั้น
คาว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ หรือการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ
คาว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรม ที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทน
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากประโยชน์ใด ๆ หรือค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ก็จะต้องไม่
เป็นการเรียกร้องหรือเรียกรับสูงเกินกว่าที่ควรได้รับ จากสิทธิอันชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากเป็น
การเรียกร้องหรือรับเกินกว่าที่ควรจะได้รับ ก็จะกลายเป็นการได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบที่จะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ได้นั้น ต้องเป็นการกระทาเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดด้วย
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การพิจารณาว่า การกระทาใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณา
ลึกลงไปถึงเจตนาของผู้ กระทาด้วยว่า มีเจตนาทุจริตหรือมีเถยจิต ซึ่งมีจิตอัน ชั่ว ร้าย ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมุ่งที่จะให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่
คาว่า “หน้าที่ราชการ” นอกจากจะมีความหมายเช่นเดียวกันกับมาตรา ๓๙ วรรคสาม คือ
หน้าที่ราชการตามตาแหน่ง และหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังหมายความถึงหน้าที่ราชการทั่วไป
ที่กฎหมายกาหนดให้ข้า ราชการทุกคนต้อ งปฏิบัติ เช่น การยื่น ใบลาแต่ล ะประเภทตามระเบี ย บการลา
เป็นหน้าที่ของข้าราชการประการหนึ่งที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ที่เกี่ยวกับ
การลานั้น ๆ
คาว่า “นโยบายของรัฐ” หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา และสิ่งที่รัฐบาลได้กาหนด
และสั่งการเป็นการเฉพาะเรื่อง รวมไปถึงนโยบายพิเศษ หรือนโยบายเฉพาะกิจ ที่รัฐบาลมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๓๙ วรรคห้า
คาว่า “จงใจ” ตามความในมาตรานี้ จะมีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ แม้การไม่
ปฏิบัติตามกฎมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลนั้น จะไม่ได้มุ่ง
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการไว้ก็ตาม แต่ถ้าการกระทานั้น ได้กระทาโดยรู้สานึกในการกระทา
และการกระทานั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ การกระทานั้นก็เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตามมาตรานี้
คาว่า “ประมาท” หมายถึง ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง
การประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย จะต้องเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการที่เป็นการกระทา และเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการที่เป็นการละเว้นการกระทา เช่น
มีหน้าที่ในการควบคุมการสอบแต่ควบคุมไม่ดี จนทาให้มีการคัดลอกกัน เป็นการ “กระทา” โดยประมาท
เลินเล่อ หรือในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่ในการดูแลและเก็บรักษาเงิน ลืมนาเงินสดเข้าเก็บในตู้นิรภัย
เป็นเหตุให้เงินสูญหาย เป็นการ “ละเว้นการกระทา” ด้วยความประมาทเลินเล่อ
สาหรับความเสียหายที่เกิดแก่ราชการ จะร้ายแรงเพียงใดนั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
เป็น เรื่ อง ๆ ไป ซึ่งความเสีย หายที่ว่านี้ อาจคานวณเป็นราคาหรือไม่อ าจคานวณเป็นราคา แต่เป็นความ
เสียหายที่เกิดจากภาพพจน์ ชื่อเสียงของทางราชการก็ได้
มาตรา ๔๐ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็ จ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ร าชการอย่ า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
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ข้อสังเกต ตามมาตรา ๔๐
ต้องมีการรายงาน และเป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในลาดับชั้นใดก็ตาม
“รายงานเท็จ ” หมายถึง รายงานที่ไม่เป็นความจริงและผู้ รายงานรู้อยู่แล้ วว่ารายงานนั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เป็นความจริง รวมไปถึงการรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องรายงาน ก็ถือว่าเป็น
รายงานเท็จด้วย
มาตรา ๔๑ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึก ษาต้อ งประพฤติเ ป็น แบบอย่า งที่ดี
มี ความสุภาพเรียบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
อย่างเต็มที่ รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
ด้วยกัน
การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๔๑
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรานี้ ต้องการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบั ติต นต่ อผู้ เกี่ ย วข้อ ง ไม่ว่ าจะเป็ น นั ก เรี ยน นัก ศึ ก ษา ประชาชนผู้ มาติด ต่อ ราชการ รวมทั้ งเพื่อ น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการร่วมกัน ด้วยสานึกรับผิดชอบ และเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
“แบบอย่าง” หมายถึง เยี่ยงอย่างที่ควรประพฤติตาม ซึ่งการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น
ต้องดูความประพฤติส่วนตัวและดูความประพฤติในการดารงตาแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ประกอบด้วย
“สุภ าพเรี ย บร้ อย” หมายถึง การแสดงออกทั้งทางกายและวาจาอันมีลั กษณะของความ
อ่อนโยน และไม่หยาบคาย เหมาะสมแก่บุคคล เวลา และสถานที่
การจะพิจารณาว่า พฤติการณ์นั้นมีลักษณะของความสุภาพเรียบร้อยหรือไม่ ต้องพิจารณาถึง
ข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์แห่งกรณี และลักษณะในการติดต่อเป็นเรื่อง ๆ ไป
“อุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ ทางราชการ” หมายความว่ า อุ ทิ ศ หรื อ สละเวลาให้ แ ก่ ท างราชการ
ในการปฏิบัติราชการในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ทางราชการต้องการ รวมทั้งการปฏิบัติราชการ
นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ ในกรณีหากราชการมีงานเร่งด่วน
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
“ดูหมิ่น” ซึ่งความหมายของการดูหมิ่นที่ทางวินัยสามารถนามาเทียบเคียงพิจารณาได้นั้น
คือ ความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง การแสดงออกทางกริยา หรือวาจา หรือเขียนเป็น
หนังสือ หรือภาพอันเป็นการสบประมาท หรือดูถูกผู้หนึ่งผู้ใดทาให้เขาเสียหาย
“เหยียดหยาม” หมายถึง การกล่าวถ้อยคา หรือการแสดงกริยา อาการดูถูก หรือรังเกียจ
“กดขี่” หมายถึง ข่มให้อยู่ในอานาจตน ใช้อานาจบังคับเอา แสดงอานาจเอา
“ข่มเหง” หมายถึง ให้กาลังรังแก
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การพิจารณาว่า การกระทาใด เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือไม่ พิจารณาได้
ดังนี้
๑. เป็นการกระทาในฐานะที่เป็นข้าราชการ กล่าวคือ ผู้กระทาการนั้น ๆ ได้กระทาการนั้น ๆ
โดยการแสดงออกว่าตนเป็นข้าราชการ
๒. ผู้ถูกกระทาการนั้น ๆ อยู่ในสถานะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการผู้กระทา เช่น
เป็นผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาขอรับบริการของหน่วยงานราชการนั้น
๓. การกระทาการนั้น ๆ ของข้าราชการผู้นั้น ต้องเป็นไปโดยเจตนาหรือจงใจ ที่จะกระทาต่อ
ผู้ที่ถูกกระทานั้น ๆ โดยตรง ซึ่งจะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แห่ง การกระทาเป็นเรื่อง ๆ ไป
มาตรา ๔๒ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่น
กระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตน การกระทาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย”
ข้อสังเกตตามมาตรา ๔๒
เจตนารมณ์ของมาตรานี้ ต้องการที่จะไม่ให้มีการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึง
การมีและหรือหาผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว
๑. ต้องเป็นกรณีของการหาผลประโยชน์ โดยจะเป็นการกระทาด้วยตนเอง หรือยอมให้ผู้อื่น
กระทาการหาผลประโยชน์โดยอาศัยชื่อของตน
๒. การกระทาที่เป็ นการหาประโยชน์ หรือยอมให้ ผู้ อื่นกระทาเพื่อ หาประโยชน์นั้น จะมี
ผลกระทบอันเป็นการเสื่อมเสียต่อความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์ ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน คือ
๒.๑ อาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม การจะพิจารณาว่า การกระทาอย่างใด เป็นการ
หาประโยชน์ อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาโดยคานึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของตาแหน่งหน้าที่ราชการที่ผู้นั้นดารงอยู่ด้วย กล่าวคือ ข้าราชการผู้นั้นมีอานาจหน้าที่ราชการ
อย่างไร และเป็นการหาประโยชน์ในเรื่องที่ผู้นั้นมีอานาจหน้าที่ราชการหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีอานาจ
หน้าที่ราชการ ก็ย่อมทาให้บุคคลทั่วไปรู้สึกได้ว่า ผู้นั้นอาจปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เที่ยงธรรม โดยไม่จาต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้เกิดความไม่เที่ยงธรรมขึ้นแล้วหรือไม่
๒.๒ อาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
“เกียรติศักดิ์” หมายถึง ฐานะที่ไม่ได้รับการสรรเสริญ
การพิจารณาว่า การกระทาอย่างใดเป็นการการหาประโยชน์ อันอาจทาให้เสื่อมเสีย
เกี ย รติศั กดิ์ ของต าแหน่ งหน้ า ที่ร าชการของตนหรื อ ไม่ นั้น จะต้ องพิจ ารณาโดยค านึ งถึ งต าแหน่ งหน้า ที่ ที่
ข้าราชการผู้นั้นดารงอยู่ด้วย ซึ่งข้าราชการในแต่ละตาแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่ต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้ เช่น ข้าราชการผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ย่อมอยู่ในฐานะ
ที่ต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ เคารพนพนอบ มากกว่า
ข้าราชการชั้นผู้น้อย
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มาตรา ๔๓ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ
หรือดารงตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติ
ราชการ หรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี”
ข้อสังเกตตามมาตรา ๔๓
เจตนารมณ์ของมาตรานี้ เพื่อมิให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตัวกระทาการ
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ เป็นสาคัญ โดยให้ยึดการรับราชการเป็นสัมมาอาชีพหลัก และในการพิจารณาว่า
ตาแหน่งใดมีลักษณะคล้ายคลึงกับตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา
จากข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
มาตรา ๔๔ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อสังเกตตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
เจตนารมณ์ของมาตรานี้ มุ่งควบคุมความประพฤติของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้อยู่ในแนวทางที่ดี ซึ่งเรื่องการประพฤติชั่วนั้น จะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทา และความรู้สึก
ของสังคม ที่จะต้องพิจารณารายละเอียด ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป ว่ามีผลกระทบต่ อ
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง และความรู้สึกของสังคมหรือไม่ โดยไม่จากัดว่าจะกระทาในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรื อกระทาในฐานะส่ วนตัว หากการกระทานั้นได้ส่ งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมโดยส่ วนรวมอย่าง
กว้างขวาง การกระทานั้นก็เป็นการประพฤติชั่ว
หลักในการพิจารณาว่า การกระทาใดที่ถือว่าเป็นการประพฤติชั่ว มีดังนี้
๑. การกระทานั้น เป็นการกระทาที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือไม่ โดยพิจารณาว่า การกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ผิดธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี โดยบุคคลที่อยู่
ในตาแหน่งฐานะและสภาวะเช่นนั้น ควรประพฤติและปฏิบัติตนอย่างไร เพียงใด
๒. การกระท านั้ น เป็ น การกระท าที่ ทาให้ สั ง คมรู้ สึ ก รั ง เกี ย จหรื อ ไม่ โดยพิ จารณาจาก
ความรู้สึกของสังคมโดยส่วนรวม
๓. การกระทานั้น เป็นการกระทาโดยเจตนาหรือไม่ ดังนั้น ในทางกลับกัน หากการกระทานั้น
ขาดเจตนาในการกระทา หรื อการกระทานั้นเป็นการกระทาโดยประมาท ก็ไม่อาจเป็นการกระทาที่เป็น
ประพฤติชั่วได้
ข้อสังเกต ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง
ได้กาหนดความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้ ๒ ฐาน คือ ๑. กรณีการกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษ
จาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก (อันมิใช่การกระทาความผิดโดยประมาท
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หรือความผิดลหุโทษ) ซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง และ ๒. กรณีการกระทาความผิดอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ซึ่งทั้งสองกรณีตามกล่าวข้างต้น เป็นการกระทาที่มีฐานความผิดต่างกัน ดังนั้น การพิจารณา
ความผิดและการสั่งลงโทษจะต้องอ้างให้ถูกต้องด้วยว่าเป็นการลงโทษความผิดวินัย เพราะถูกจาคุกหรือเพราะ
มีพฤติการณ์แห่งการกระทาอันถือได้ว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
คาว่า “ได้รั บ โทษจ าคุก ” ตามมาตรานี้ จะต้องเป็นการถูกจาคุกจริง ๆ กรณีที่ศาลมีคา
พิพากษาให้ลงโทษจาคุก แต่ให้รอการลงโทษ ไม่เข้าลักษณะของความผิดตามมาตรานี้ และโทษจาคุกหรือโทษ
ที่หนักกว่าโทษจาคุกจะต้องเป็นคาพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้น
กรณีได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในฐานความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ไม่เข้าลักษณะของความผิดตามมาตรานี้ แต่ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ
รับบาเหน็จ บานาญเหตุทดแทนได้
การกระทากรณีใดถือได้ว่า เป็นการประพฤติชั่ว อย่า งร้ายแรงหรือไม่ ต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริง ตามพฤติการณ์แห่งกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป
มาตรา ๔๗ “ผู้บังคับบัญชาผู้ใดเมื่อ ปรากฏว่ามีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยละเลยไม่ดาเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้ใ ดกลั่น แกล้ง ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาในการกล่า วหา หรือ ดาเนิน การทางวินัย
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อสังเกตตามาตรา ๔๗
คาว่า “มีมูล” หมายถึง มีที่มาหรือมีต้นเหตุอันเป็นที่มาของเรื่องนั้น ๆ และเป็นเรื่องที่พอมี
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ปรากฏอยู่บ้าง โดยไม่จาต้องถึงขนาดมีหลักฐานปรากฏชัดเจน
เจตนารมณ์ของมาตรานี้ ต้องการให้ผู้บังคับบัญชา ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาว่า กรณี
ตามข้อร้องเรียน มีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งถ้าการสืบสวนหรือพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีตามข้อร้องเรียน
ดังกล่าวไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ และเมื่อเห็นว่ากรณีใดมีมูล ก็ให้ดาเนินการทางวินัยแก่กรณีนั้นต่อไป แต่กรณี
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้มีการสืบสวนหรือพิจารณาข้อร้องเรียนใดได้นั้น จะต้องปรากฏได้ว่า ข้อร้องเรียนนั้นได้
ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น กรณีบัตรสนเทห์ หาจาต้องกระทาการสืบสวนพิจารณาไม่
๕.๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็น ไปตามความในหมวด ๘ ข้อ ๓๕ แห่ง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย รามคาแหง ว่า ด้ว ย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันได้แก่ “วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการ
วินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...”
๕.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
เป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้างและ
เงินประจาตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้บัญญัติให้
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“วิน ัย การรัก ษาวิน ัย แลการดาเนิน การทางวินัย เป็น ไปตามที่บัญ ญัติไ ว้ใ นพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม”
๕.๔ ลู ก จ้ า งประจ า เป็ น ไปตามความในข้ อ ๒๘ ถึ ง ข้ อ ๔๗ หมวด ๔ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ อันได้แก่
ข้อ ๒๘ “ลูกจ้างประจาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ลูกจ้างประจาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดทางวินัยตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๕”
ข้อ ๒๙ “ลูกจ้างประจาต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ”
ข้อ ๓๐ “ลูกจ้างประจาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”
ห้ามมิให้อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๑ “ลูกจ้างประจาต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ”
ข้อ ๓๒ “ลูกจ้างประจาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ”
การประมาทเลิน เล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๓ “ลูกจ้างประจาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบัติห น้า ที่ร าชการโดยจงใจไม่ป ฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบีย บของทางราชการ
มติ คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง”
ข้อ ๓๔ “ลูกจ้างประจาต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ และรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว
อัน อาจเป็น ภยัน ตรายต่อประเทศชาติ และต้องปูองกันภยัน ตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติ จนเต็ม
ความสามารถ”
ข้อ ๓๕ “ลูกจ้างประจาต้องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิด เผยความลับ ของทางราชการ อัน เป็น เหตุใ ห้เ สีย หายแก่ร าชการอย่า งร้า ยแรง
เป็ น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
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ข้อ ๓๖ “ลูกจ้างประจาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
จะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคาสั่งเดิม ลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่ง หรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๓๗ “ลูกจ้างประจาต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เ ป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว”
ข้อ ๓๘ “ลูกจ้างประจาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ
ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๓๙ “ลูกจ้างประจาต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ
และให้นาจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับแก่ลูกจ้างประจาโดยอนุโลม”
ข้อ ๔๐ “ลูกจ้างประจาต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผ ลอัน สมควรหรือ โดยมีพ ฤติก ารณ์อัน แสดงถึง ความจงใจไม่ป ฏิบัติต ามระเบีย บของทางราชการ
เป็ น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๔๑ “ลูกจ้างประจาต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใด
ที่เป็นการกลั่นแกล้งและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจาด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ”
ข้อ ๔๒ “ลูกจ้างประจาต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม กดขี่ หรื อ ข่ ม เหงประชาชนผู้ ติ ด ต่ อ ราชการอย่ า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ข้อ ๔๓ “ลูกจ้างประจาต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทา
ให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน”
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ข้อ ๔๔ “ลูกจ้างประจาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่
มีลักษณะงานคล้าย คลึงกันนั้น ในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท”
ข้อ ๔๕ “ลู กจ้ างประจาต้อ งวางตนเป็น กลางทางการเมือ งในการปฏิบัติห น้า ที่ร าชการ
และ ในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วยโดยอนุโลม”
ข้อ ๔๖ “ลูกจ้างประจาต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่ประทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก หรือ ได้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง”
ข้อ ๔๗ “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มี วิ นั ย และปู อ งกั น มิ ใ ห้ ลู ก จ้ า งประจ าผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากระท าผิ ด วิ นั ย และด าเนิ น การทางวิ นั ย
แก่ลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทาโดยการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใด ในอันที่จะเสริมสร้าง
และพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การปูองกันมิให้ลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ให้กระทาโดยการเอาใจใส่
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตา ม
ควรแก่กรณีได้
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจาผู้ใดกระทา
ผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้ บังคับบัญชารีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูล
หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย”
๕.๕ ลูกจ้างงบรายได้ เป็นไปตามความในข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างงบรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันได้แก่
ข้อ ๒๒ “ลูกจ้างงบรายได้ ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้”
ข้อ ๒๓ “วินัยของลูกจ้างงบรายได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
โดยอนุโลม”
๕.๖ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว เป็นไปตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕ อันได้แก่
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ข้อ ๑๗ “วินัยการรักษาวินัย...ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม”
กล่า วโดยสรุ ป กรณีวินั ยและการรักษาวินัย ของบุคลากรมหาวิทยาลั ยรามคาแหง นั้น
เมื่อระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง แต่ละประเภทได้กาหนด
ให้วินัยและการรักษาวินัย ของบุคลากรประเภทนั้น ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
ดังนั้น คาว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัยและ
การรั กษาวินั ย แห่ งพระราชบั ญญัติร ะเบี ยบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมี
ความหมายในทางบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึง บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงประเภทอื่น ๆ ด้วย โดยอนุโลม
อันได้แก่ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนั กงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว เว้นแต่ กรณีวินัย และการรักษาวินัยของ
ลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๖. โทษทางวินัยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
(๑) การกระทาความผิดวินัยเล็กน้อย ได้แก่ การกระทาความผิดเล็กน้อย ที่จะได้รับโทษ
ภาคทัณฑ์ แต่หากมีเหตุลดหย่อนซึ่งยังไม่ได้ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน และเป็นการกระทาความผิด
ครั้งแรก หรือมีเหตุลดหย่อนโทษเหตุอื่น ผู้บังคับบัญชา จะงดโทษภาคทัณฑ์ไว้ โดยใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนแก่
ผู้กระทาผิดด้วยวาจา หรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
(๒) การกระทาความผิ ด วินั ย ไม่ร้ า ยแรง ได้ แ ก่ การกระทาความผิ ด วินั ย ที่ จะได้ รับ โทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงิน เดือน (ปัจจุบันลดเงินเดือน) โดยจะต้องลงโทษให้เหมาะสมตามสมควร
แก่กรณีความผิด หากมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษจะพิจารณาลดโทษนั้นจากการลดเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน
หรือจากการลงโทษตัดเงินเดือนเป็นการลงโทษภาคทัณฑ์ก็ได้
(๓) การกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ การกระทาความผิดวินัยที่จะต้องได้รับโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก ซึ่งจะต้องให้เหมาะสมกับความร้ายแรงแห่งกรณีความผิด หากมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ
จะลดโทษจากการลงโทษไล่ออกจากราชการ เป็นการลงโทษปลดออกจากราชการก็ได้ เว้นแต่ การกระทา
ความผิดวินัยนั้นเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แม้มีเหตุลดหย่อนโทษก็ไม่อาจนาเหตุนั้นมาลดหย่อนโทษเป็น
ปลดออกได้ไม่ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน หรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็น
ปลดออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
โทษทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีดังนี้
๖.๑ กรณี ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามความในมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติโทษทางวินัยของ
ข้าราชการไว้มี ๕ สถาน ความว่า
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“โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก”
อนึ่ง ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบของการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น ในทางปฏิ บั ติ โ ทษทางวิ นั ย กรณี “ลดขั้ น เงิ น เดื อ น”นั้ น ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
“ลดเงินเดือน”
๖.๒ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามความในข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้ ก าหนดโทษทางวิ นั ย ของพนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหงไว้ ๔ สถาน ความว่า
“โทษทางวินัยมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าจ้าง
(๓) ปลดออก
(๔) ไล่ออก”
๖.๓ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ไม่มีการบัญญัติโทษทางวินัยของบุคลากรประเภทนี้ไว้โดยเฉพาะ
๖.๔ กรณีของลูกจ้างประจา ตามความในข้อ ๔๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้กาหนดโทษทางวินัยของลูกจ้างประจาไว้ ๕ สถาน ความว่า
“โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าจ้าง
(๓) ลดขั้นค่าจ้าง
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก”
๖.๕ กรณี ลูก จ้ า งงบรายได้ ตามความในข้อ ๙ แห่ งระเบีย บมหาวิ ทยาลั ยรามคาแหง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างงบรายได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔
แห่ง ระเบีย บมหาวิท ยาลัย รามคาแหง ว่า ด้ว ยการบริห ารงานบุค คลของลูก จ้า งงบรายได้ พ.ศ. ๒๕๒๖
ได้กาหนดโทษทางวินัยของลูกจ้างงบรายได้ไว้ ๕ สถาน ความว่า
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“โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าจ้าง
(๓) ลดขั้นค่าจ้าง
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก”
๖.๖ กรณีลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการจ้าง
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ได้มีการบัญญัติโทษทางวินัยไว้โดยเฉพาะ แต่มีการกาหนดไว้
ในลักษณะของเหตุแห่งการเลิกจ้างตามความในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบดังกล่าวได้กาหนดไว้ ความว่า
“การเลิกจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวมีได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการหมดความจาเป็นที่จะให้ปฏิบัติงานต่อ
(๒) กระทาผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุมดศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ”
การลงโทษทางวินัย
อย่างไรก็ตามการลงโทษทางวินัย เป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาวินัย นอกเหนือจากการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ข้ า ราชการมี วิ นั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การปู อ งปรามมิ ใ ห้ มี ก ารท าผิ ด วิ นั ย และเพื่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แม้ว่าการลงโทษจะเป็นมาตรการที่พึงใช้เป็นลาดับสุดท้ายในการรักษาวินัย
แต่ก็เป็นมาตรการที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้องนามาใช้ ตราบเท่าที่ยังมีข้าราชการกระทาความผิดวินัยอยู่
การลงโทษทางวินัย มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นการตอบโต้หรือแก้แค้น ผู้กระทาความผิดวินัย
แต่การลงโทษข้าราชการผู้กระทาความผิดวินัย ควรจะดาเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของ
กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
ความมุ่งหมายของการลงโทษ ผู้กระทาความผิดวินัย เพื่อเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของ
กฎหมาย รวมทั้ งระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ ซึ่งการลงโทษนั้น จะต้ องให้ เห มาะสมกั บกรณีของ
ความผิดที่ได้กระทา อีกทั้งต้องเป็นการลงโทษที่ปราศจาคอคติ หรือมีโทสจริต ต่อผู้กระทาผิดวินัย
๗. จรรยาบรรณ
ด้วยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ได้กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาตราข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ และกระบวนการดาเนินการในกรณีที่มี
การกระทาผิดจรรยาบรรณดังกล่าวขึ้นบังคับใช้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีภารกิจในการนานโยบายด้านการศึกษาของรัฐมาสู่การปฏิบัติและ
เป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญและเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบแห่งความประพฤติ อันดีงามให้แก่เยาวชนและ
สัง คม ซึ่ง พฤติการณ์แห่ งการกระทาบางกรณี นอกจากจะเป็นการกระทาผิ ดจรรยาบรรณแล้ ว อาจเป็ น
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ความผิดวินั ยด้ว ย และหากการกระทาผิ ดจรรยาบรรณนั้นเป็นความผิ ดวินัย ก็จะต้องเข้าสู่ กระบวนการ
ดาเนินการทางวินัยต่อไป ตามความใน มาตรา ๔๕ ความว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ในการกาหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย
จรรยาบรรณที่กาหนดขึ้นจะกาหนดว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเป็นความผิด
วินัยหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยก็ได้” และ
มาตรา ๔๖ “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็น
ความผิดวินัย หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการประพฤติผิด
จรรยาบรรณนั้น ไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตักเตือน สั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กาหนด หรือทาทัณฑ์บน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาตักเตือน ดาเนินการให้ถูกต้อง
หรือฝุาฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีคาสั่ง หรือการทาทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด”
คาว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึง การประมวลความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพการงาน
แต่ละอย่าง เพื่อจะส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ของกลุ่มวิชาชีพนั้น ๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตักเตือน การมีคาสั่งหรือ
การทาทัณฑ์บ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิ ทยาลั ย และลู กจ้างที่กระทาผิ ด
จรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. คาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (บางส่วน)
(๑) ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๑/๒๕๕๑, อ. ๖๓/๒๕๔๙ มีสาระสาคัญ
เกี่ยวข้องกับ วินัยและการรักษาวินัย ดังนี้
การพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นการกระทาอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงที่เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้นต้องพิจารณาถึงความประพฤติและความรู้สึกหรือเจตนาในการกระทานั้นเป็น
สาคัญ โดยพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่องๆ ไปว่ามีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งข้าราชการ และความรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่วไป หรือความรู้สึกของสังคมว่า รู้สึกรังเกียจต่อการ
กระทานั้น ๆ ว่าเป็นการประพฤติชั่วหรือไม่
(๒) ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๓๒/๒๕๔๙ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับวินัย
และการรักษาวินัย ดังนี้
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ข้าราชการกระทาการใด ๆ อันได้ ชื่อว่าประพฤติชั่วนั้น ไม่จากัดว่าจะต้องกระทาในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ แม้กระทาในฐานะส่วนตัว ย่อมจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
หน้าที่ราชการได้
(๓) ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๖๔/๒๕๕๐ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับวินัย
และการรักษาวินัย ดังนี้
ข้าราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในเรื่องของทางราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าเรื่องที่สั่งการดังกล่าวจะไม่ใช่หน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการที่ข้าราชการผู้ได้รับคาสั่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามตาแหน่งงานที่บรรจุแต่งตั้งก็ตาม การไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้บังคับบัญชาข้างต้นโดยไม่มีเหตุอันควร ย่อมเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
หากการละเว้นดังกล่าวกระทาไปเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ย่อมเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๔) ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๖/๒๕๔๙ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับวินัย
และการรักษาวินัย ดังนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าเจ้าหน้าที่กระทาผิดวินัย ผู้บังคับบัญชามีอานาจเพียง
พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช. มีมติเท่านั้น จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัย
ให้ต่างไปจากมติ ป.ป.ช. มิได้
(๕) ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๑๖/๒๕๕๑ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับวินัย
และการรักษาวินัย ดังนี้
การที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอและ
ถีถ่ ้วนเพียงพอ จนเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริต เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย
(๖) ตามคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด ที่ อ. ๓๙๐/๒๕๕๑ , อ. ๔๐๑/๒๕๕๑ มีส าระ
สาคัญเกี่ยวข้องกับ วินัยและการรักษาวินัย ดังนี้
การดาเนินการทางวินัยไม่จาต้องตรงกับผลทางการดาเนินคดีอาญาเสมอไป แม้คดีอาญา
ศาลจะยกฟูองก็มิได้หมายความว่าข้าราชการผู้นั้นจะมิได้กระทาผิดทางวินัยตามที่ถูกกล่าวหา
(๗) ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๗/๒๕๔๗ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับวินั ย
และการรักษาวินัย ดังนี้
ผู้มีอานาจพิจารณาความผิดและพิจารณากาหนดโทษ มีห น้าที่ต้องสั่งการตามที่เห็ นสมควร
การไม่สั่งการใด ๆ ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ ถือเป็นความผิดวินัย
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พระราชบัญญัติ กฎ ประกาศ ข้อบังคับ ก.พ.อ. และระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งพ้นจากราชการไปแล้วอันมิใช่เหตุเพราะตาย
- ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
กรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง แก่ผู้ที่เคยถูกกล่าวหา
หรือกระทาผิดวินัยก่อนโอนมาบรรจุข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งพ้นจากราชการไป
แล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ซึ่งพ้นจากงานไปแล้วอันมิใช่เหตุเพราะตาย พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยอานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคาสั่ง และแก้ไขคาสั่งการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๖
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
- ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง งบรายได้ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
-ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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